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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
ΘΕΜΑ: Συνέχιση αναστολής λήψης παραπεμπτικών του ΕΟΠΥΥ 
 
 
Συνάδελφοι 
Χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη… αν και  ο κλάδος μας έχει εγκαταλειφθεί, παρά τις υποσχέσεις 
στην … Μεγάλη Παρασκευή. 
 
 Η κινητοποίησή μας συνεχίζεται επειδή: 
 
1]  Χρήματα εξακολουθούν να μην υπάρχουν. 
Ψάχνουμε απεγνωσμένα να επιβεβαιώσουμε την ύπαρξη των 60 εκατομμυρίων € που δήλωσε το 
προεδρείο του ΕΟΠΥΥ στην συγκέντρωση της 9-4-12, όμως δεν τα έχουμε καταφέρει ακόμη. 
Αλλά και αν κάνουμε λάθος,  τότε γιατί ζητούν «δανεικά» από άλλα ασφαλιστικά Ταμεία ( Οίκος 
Ναύτου, ΤΣΑΥ), για να πληρώσουν κατηγορίες που ασκούν ασφυκτική πίεση; (όπως οι 
φαρμακοποιοί); 
 
2]  Ο κος Σαχινίδης αρνήθηκε να δεχθεί  τους ΠΙΣ, ΙΣΑ, ΙΣΠ για να ρυθμιστεί  το θέμα των από 
τριετίας παλαιών οφειλών των συνιστωσών τον ΕΟΠΥΥ Ταμείων. 
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες μας, το κούρεμα θα υπερβεί το 50% ,  ενώ αγνοείται και 
ο χρόνος καταβολής των υπολοίπων οφειλών. 
 
3] Το e – dapy εξακολουθεί να είναι δύσχρηστο και προβληματικό και παρά τις όποιες  
υποσχέσεις της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ, μέχρι την ώρα που γράφονται οι γραμμές αυτές,  καμία 
ηλεκτρονική γέφυρα δεν έγινε μεταξύ e – diagnosis και  e – dapy,  ώστε να διευκολυνθεί το έργο 
μας στο άμεσο μέλλον. 
 
4] Πολλές ΥΠΑΔ δεν παραλαμβάνουν τις χειρόγραφες  καταστάσεις ( παρά μόνο τις ηλεκτρονικές 
μέσω του e-dapy ) επειδή οι προϊστάμενοί τους,  απαιτούν την έκδοση εγκυκλίου από τον ΕΟΠΥΥ 
αρνούμενοι να συμμορφωθούν… σε απλή ανακοίνωση αυτού. 
 
5]  Οι ΠΙΣ, ΙΣΑ και ΙΣΠ που συμμετέχουν και στηρίζουν τον αγώνα μας,  δεν έχουν σημάνει την 
λήξη της αναστολής της συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ. 
Στο σημείο αυτό πρέπει να σας υπενθυμίσουμε ότι δεν έχουμε υπογράψει ατομικές συμβάσεις με 
τον ΕΟΠΥΥ,   μόνο δηλώσεις συνεργασίας  έχουμε στείλει.  
 
 
Συνάδελφοι 
Κανείς δεν μπορεί να υποχρεώσει, κανέναν, να τηρήσει ενιαία στάση, είτε αυτό είναι το αντίπαλο 
δέος των μεγάλων ομίλων,  είτε η απειθαρχία των Διαγνωστικών κέντρων και κάποιων 
συναδέλφων μας που  με βεβαιότητα  οδηγούν όλους μας σε αδιέξοδο και οικονομική 
καταστροφή. 
Έχει έρθει όμως η ώρα όπου ο καθένας μας θα αναλάβει τις ευθύνες του.  
Να σημειώσουμε εδώ , ίσως για τελευταία φορά, ότι οι αριθμοί,  οι ημερομηνίες και τα πραγματικά 
γεγονότα παραμένουν αμείλικτα σε βάρος των ασφαλισμένων και των δικών μας εργαστηρίων. 
Αυτά για να μην πει έστω και ένας συνάδελφος ότι  εμείς, σαν θεσμικός φορέας του κλάδου δεν  
ειδοποιήσαμε και δεν ενημερώσαμε… 
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